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Grønt skifte
Reno-Vest legger bak seg nok et godt år. Vi jobber i en 
bransje som er i stor utvikling, der avfall ikke lenger 
er avfall, men viktige råvarer og ressurser som skal gå 
til materialgjenvinning og gjenbruk. I 2016 har det 
vært stort fokus på sirkulær økonomi. Det betyr kort 
fortalt at vi må ta vare på råvarene basert på gjenbruk, 
 reparasjon, materialgjenvinning og andre former for 
bære kraftig utnyttelse av ressursene.

Det å sørge for at minst mulig av ressursene våre 
går tapt er ikke bare viktig. Det er vårt eneste 
 alternativ for fremtiden.

Reno-Vest deltar allerede i denne sirkulære økonomien 
gjennom innsamling av avfall lokalt, foredling i industri-
elle prosesser for deretter å selge det som råvarer både 
på det nasjonale og globale marked.

Vi har tro på at det grønne skiftet er en realitet. Vi tror 
at en større del av befolkningen innser at vi ikke kan 
fortsette å stadig øke forbruket. 

Vår bransje og vårt samfunnsoppdrag blir stadig 
 viktigere.

Kvalitet
Vår strategi sier at vi skal være et kompetanse- og 
serviceorgan innen avfall og miljø for eierkommunene, 
innbyggerne og næringsaktører. Vi skal levere gode og 
effektive tjenester, jobbe med miljø- og kvalitetsstyring 
og ha høye gjenvinnings- og miljøkrav.

Reno-Vest leverer kvalitet og jobber innovativt for å 
bedre effektiviteten og for å holde gebyret på et riktig 
nivå. Vi jobber aktivt for å få størst mulig gjenvinnings-
grad, øke verdiene og inntektene, og holde kostnads-
nivået nede.

Revisjon av vårt kvalitetssystem har bekreftet at 
 Reno-Vest har kontroll og gode rutiner både internt og 
eksternt.

Vi påtar oss rollen som oppdrager og veileder innen 
miljøspørsmål og har en stor og aktiv rolle innenfor 
marin forsøpling. Her jobber vi sammen med et bedrifts-
nettverk der alle har et mål om å ta opp mest mulig av 
avfallet fra havet. Samarbeidet med eierkommunene om 
marint avfall er nødvendig og godt.

Omdømme/samarbeid
Reno-Vest har stort fokus på kunden. Resultatene av 
dette arbeidet viser seg år etter år i kundetilfredshets-
undersøkelser som gjøres. Æren for dette skal med-
arbeiderne i Reno-Vest på alle nivå ha gjennom 
 kontinuerlig arbeid for å være en serviceaktør.

Kundene våre har stort fokus på sortering. Vi har fått 
mange henvendelser fra husholdningskunder som ønsker 
å sortere ut plast. Det tar vi på alvor, og plastinn-
samling blir en realitet i 2017.

Reno-Vest har tatt initiativ til samarbeid på tvers av 
selskapene i bransjen i hele Nord Norge. Slike initiativ 
om samarbeid er godt mottatt og flere konstruktive 
områder er under utvikling. Dette gjelder IT, innkjøp, 
kommunika sjon og nedstrøms-løsninger.

Kommunikasjon
Informasjon til husholdningene er gitt gjennom kunde-
magasinet Naturligvis, annonsering, lokalradio, sosiale 
medier og gjennom våre hjemmesider.

Nye hjemmesider er under utvikling. Vi tilbyr en APP til 
alle husholdningskundene med varsling om tømmedag. 
Vi jobber også med en SMS tjeneste der vi kan varsle om 
endringer i tømmeruter eller annen viktig informasjon.

Informasjon/kommunikasjon med eiere foregår  
bl. a. gjennom bestiller/utførermøter,  administra tivt 
sam arbeid og kommunikasjon om strand rydding, 
og til  kommunens ledelse gjennom ordinære 
representantskaps- møter.

Innovasjon
Vi jobber innovativt for å bedre inntjeningen og for 
å forbedre miljøet i Vesterålen. Mottak av bilvrak er 
i  prosess og i løpet av høsten 2017 skal mottak og 
sanering være på plass. Nye renovasjonsbiler har vært 
planlagt over tid, og disse skal være i drift høsten 2017. 
Deponiet på Bremnes er blitt fremtidsrettet og har stort 
potensiale for deponering av lettere forurensa masser på 
en miljømessig riktig måte.

Reno-Vest består av en stolt og entusiastisk gjeng 
medarbeidere som leverer gode resultater, som gjør 
det mulig å utvikle selskapet/eierkommunene med 
gode prosesser som skaper grønn vekst og sirkulær 
økonomi.

Direktøren har ordet
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Blant landets beste 
på strandrydding 
Rekordtallene etter årets strandrydding 
viser et stort engasjement i Vesterålen:

• 1 257 personer bidro med sin dugnadsinnsats
• 146 strandrydde-dugnader ble gjennomført i våre seks 

eierkommuner
• 39 840 kilo strandavfall ble samlet inn fra strender og 

fjæreområder

Takket være tilskudd fra Miljødirektoratet på  
kr. 360 000,- kunne vi dekke: Frakt av frivillige ut til 
ryddeområde. Opplasting og innhenting av det marine 
avfallet. Viderebehandling av det innleverte avfallet. 
kostnader med frakt av frivillige, innhenting og viderebe-
handling av det marine avfallet. 

Det er søkt Miljø direktoratet om nye midler til tiltak mot 
marin forsøpling i Vesterålen i 2017.

Strandryddedugnaden i Vesterålen blir koordinert av 
Reno-Vest i samarbeid med eierkommunene. 

En stor takk til de ansvarlige i eierkommunene:
• Sindre Wolf, kulturkonsulent i Andøy kommune
• Astrid Ramberg, førstekonsulent i Bø kommune
• Hans Christian Haakonsen, spesialrådgiver i plan- og 

utviklings avdelingen i Hadsel kommune.
• Jan Roger Nilsen, leder for Frivillighetssentralen i 

Lødingen kommune
• Raina Kristensen, tekniske tjenester i Sortland 

 kommune
• Harald Ødegård, ingeniør på Teknisk Enhet i Øksnes 

Kommune.

Strandrydding på Ongstad i Hadsel.  Foto: Sølvi Pedersen

Slik så det ut før rydding på Skogsøya i Øksnes. 

Foto: John Danielsen

Så rent ble det da avfallet ble samlet i 
sekker og fraktet bort. Foto: John Danielsen Helikopter fraktet avfallet inn til Myre.

Foto: John Danielsen

Vinnere av strandryddeprisen 2016
For å hedre noen av strandrydderne, ble strandrydde-
prisen på kr. 10 000,- opprettet dette året. Maurnes 
Skole og Stokmarknes Vel ble heldige vinnerne av  
kr. 5 000,- hver. De ble trukket tilfeldig ut blant alle 
utfylte strandryddeskjema. 
Kate Adolfsen tok imot gavesjekken på vegne av 
 Stokmarknes Vel.
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Her er noen punkter fra oppsummeringen:
• Kundene er meget tilfredse med oppsamlings-

systemet for daglig avfall.
• Kundene er meget godt fornøyde når det 

 gjelder hentingen av det daglige avfallet.
• Om lag 8 av 10 kunder har levert avfall til 

 gjenvinningsstasjonene. Kundene er meget 
fornøyde med denne ordningen.

• 4 av 10 kunder vet hva som skjer med avfallet 
etter at det er samlet inn. Kundene er middels 
tilfredse med sluttbehandlingen av avfallet.

• 3 av 10 har henvendt seg til  Reno-Vest om 
avfallshåndteringen. Kundene er fornøyde med 
responsen.

• Om lag 6 av 10 kunder har lagt merke til 
 faktura for betaling av avfallstjenestene. 
 Kundene er tilfredse med betalingsopplegget. 

• Om lag 3 av 10 vil laste ned en APP for mobil-
telefoner for å finne tømmedag, åpningstider, 
priser og annen relevant informasjon.

• Svært mange (94 %) husker å ha mottatt 
 informasjon om avfallsordningen i løpet av det 
siste året. Kundene er meget fornøyde med den 
informasjonen de har mottatt.

Godt innarbeidet kundemagasin:
Så mange som halvparten av våre kunder 
 ønsker informasjon om renovasjonen gjennom 
 Naturligvis.

Høyest score:
Reno-Vest scorer høyest på kundetilfredshet om 
renovasjonsordningen av alle målte selskap i regi 
av Sentio Research Group i perioden 2008 – 2016.

Måling av kundetilfredshet (KTI)
- Kundene våre har talt!

Våren 2016 gjennomførte vi en ny kundetilfredshets-måling. 500 tilfeldige 
personer er intervjuet på telefon om renovasjons-tilbudet i Vesterålen. Vi 
gleder oss over gode tilbakemeldinger fra våre kunder! 
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Reno-Vest Bedrift AS

Selskapet håndterer i dag næringsavfall i Vesterålen og Lødingen, og er også involvert i tilsvarende 
operasjoner i Lofoten og på Svalbard. I alle disse markedene tilbys:
• Helhetlige løsninger innen miljørådgivning
• Salg og utleie av containere
• Avfallsinnsamling
• Transport
• Viderebehandling 

En tett og god dialog med kundene har høy prioritet, for å kunne kartlegge kundebehov og optimalisere 
avfallsløsningene for hver enkelt kunde. Løsninger blir skreddersydd ut fra miljømessige krav og det 
tilbys produkter for utleie og salg som bidrar til forenklet sortering der avfallet oppstår. 

Vi bryr oss om våre kunder og samarbeidspartnere, og deler gjerne vår kunnskap. Vi er stolte over den 
gode jobben våre medarbeidere gjør, poengterer daglig leder Jan Gunnar Karlsen.

Total-leverandør av gode avfallstjenester

Stolte medarbeidere i Reno-Vest Bedrift AS, fra venstre: Svein-Inge Helgesen, 
Arne Uhre, Thomas Rejnow, Jan Gunnar Karlsen og Tor Østingsen. 
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Reno-Vest Bremnes AS
Deponiet på Bremnes ivaretar et viktig samfunnsansvar

Selskapet sikrer et tilbud for forsvarlig miljømessig behandling 
av ulike typer avfall som må til kontrollert deponi i Nord-Norge. 
Deponiet på Bremnes har siden kaia ble bygd for vel et år siden, 
fått mesteparten av avfall til deponering med båt. 

Levering med båt gir flere fordeler:
• Med båt leveres avfallet rett i deponiet
• Konkurransedyktig pris på deponering
• Redusert trafikk på vei
• Båtene tar tyngre last

Avfall som mottas på deponiet:
• Forurensede jord- og steinmasser
• Forurenset betong 
• Avfall som ikke er organisk nedbrytbart og som ikke kan 

gjenvinnes
• Kompostering av septikslam og organisk produksjonsavfall fra 

næringslivet (mest fra fiskeindustrien). 

Anlegget skal være en langsiktig og konkurransedyktig løsning for 
behandling og deponering av restprodukter og avfall som ikke kan 
behandles på annen måte.

De ansatte på Bremnes: Fra venstre  drifts leder 
Bent Enoksen, operatør Arnfinn  Bergersen og 
daglig leder Kai Hemminghytt.

Styret i Reno-Vest IKS inspiserer den nye kaia på deponiet 
høsten 2016.
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1.0 ÅRSBERETNING

Selskapets virksomhet
Selskapet ble stiftet i 1974 og eies i dag av 
 kommunene i Vesterålen inklusiv Lødingen.
Konsernet består av morselskapet Reno-Vest IKS, samt 
3 datterselskap som eies 100%;
• Reno-Vest Produksjon AS
• Reno-Vest Bedrift AS
• Reno-Vest Bremnes AS
Reno-Vest Service AS har ikke hatt aktivitet og ble 
slettet i 2016.

Konsernet drives fra et regionmottak i Sortland med 
lokale mottaksstasjoner i samtlige kommuner, samt et 
avfallsdeponi på Bremnes i Sortland.

Reno-Vest konsernet er en totalleverandør av avfalls-
tjenester i Vesterålen og de siste 11 år også i 
 Longyearbyen. Konsernet er også en regional utvikler 
innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. 
Det er ei målsetting å finne god balanse mellom høy 
miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for våre 
kunder.

Reno-Vest konsernet er til for at innbyggere og 
nærings liv i Vesterålen skal bli kvitt avfallet på en 
 enkel og effektiv måte til en riktig og konkurranse-
dyktig pris.

Selskapets eiere
Selskapet har ved utgangen av året 6 eiere, der eier-
andelene i hht eieravtalen er justert pr. 31.12.15, og 
fordelt slik:

Sortland kommune 31,3%
Hadsel kommune 24,8%
Andøy kommune 15,3%
Øksnes kommune 13,9%
Bø kommune 8,1%
Lødingen kommune 6,6%

Reno-Vest IKS 
Har som formål på vegne av eierkommunene å  sørge 
for miljømessig, kostnadseffektiv og helsemessig 
håndtering av husholdningsavfall og slam. Eneretten er 
delegert til Reno-Vest Produksjon AS som har ansvaret 
for husholdningsavfall og slam.
I tillegg er Reno-Vest IKS ansvarlig for drift og for-
valtning av selskapets faste eiendommer og øvrige 
verdier. Selskapet skal også være et morselskap som 
utfører eiendomsdrift og stabs- og støttefunksjoner for 
datterselskapene.

Reno-Vest og samfunnsansvar
Reno-Vest skal være eierkommunenes viktigste 
kompetanse bedrift og samarbeidspartner innen  miljø- 
og gjenvinningsspørsmål. Marin forsøpling har fått stor 
oppmerksomhet og selskapet ønsker også i fremtiden 
å bidra sterkt sammen med eierkommunene og Miljø-
direktoratet med bekjemping av avfall i havet og på 
strendene. Reno-Vest er bevisst de store  utfordring ene 
med dette, og er derfor med i ei nettverksgruppe 
sammensatt av aktører med kompetanse som spenner 
fra teknologi til kompetansebedrifter. Bedriftssammen-
settingen er unik, og gir styrke til det komplementære 
utviklingsbehovet i marin avfallsektor. Denne fler-
foldigheten i «Marin Recycling Network» gir også et 
sterkt behov for koordinering for å kunne levere total-
løsninger. Nettverksgruppa er sammensatt av aktører 
som har drevet stabilt over flere år, og som kjenner de 
eksisterende grensenære markedene godt. Denne nett-
verksgruppa har de rette aktørene for å kunne lykkes i 
en satsing innenfor marint avfall.
 
Utvikling innen avfallsbehandling
Renovasjonsgebyret i Vesterålen holdes uforandret fra 
2016 til 2017. Avfall til materialutnyttelse utgjorde for 
husholdningene i Vesterålen 49% av den totale avfalls-
mengden, mens avfall til energiutnyttelse var på 50%. 
Avfall til deponi utgjorde 1%.

Reno-Vest som konsern har som mål å bidra aktivt 
overfor alle våre kunder med mest mulig miljøriktige, 
og driftseffektive løsninger på avfallsbehandling.

Reno-Vest ønsker også å være en pådriver for  moderne 
innsamling. Undergrunns-containere for avfall blir 
tilbudt og benyttet der det bygges konsentrerte bolig-
innretninger og der det er praktisk å benytte slikt 
utstyr.

Reno-Vest Produksjon AS
er delegert enerett og ivaretar den lovpålagte 
renovasjons tjenesten for eierkommunene. I tillegg 
ivaretar selskapet mottak og omlasting av avfall samt 
videre behandling, sortering og bearbeiding av det 
innkomne avfallet.

2016 har vært et stabilt år med stor aktivitet både 
i Ramnflauget og ute på gjenvinningsstasjonene. 
 Sel skapet er underlagt selvkostregler. Selvkost-
regnskapet skal over en 3-5 årsperiode være i balanse.

Reno-Vest Produksjon AS 2016

Omsetning: 75 613 855

Driftsresultat: 4 983 330



9

9 9

1.0 ÅRSBERETNING

Reno-Vest Bedrift AS 
er totalleverandør av avfallstjenester for nærings-
livet i Vesterålen, på Svalbard og på farlig avfall i hele 
landsdelen.

Selskapet selger miljøriktige løsninger for avfalls-
håndtering i næringslivet i Vesterålen og i Longyear-
byen. Selskapet eier Arctic Waste Management sammen 
med Remiks Tromsø, Senja Avfall, Finnsnes og Avfalls-
service, Nordreisa. Dette selskapet håndterer flytende 
farlig avfall.

Reno-Vest Bedrift AS 2016

Omsetning: Kr 56 757 814

Driftsresultat: Kr 6 743 145

Reno-Vest Bremnes AS 
ivaretar mottak, behandling og kontrollert deponering 
av ulike typer avfall.

Deponiet er fremtidsrettet og har stort potensiale 
gjennom restkapasitet og kan nå ta inn båter på inntil 
90 meter for lossing av masser.
Lettere forurensa masser samt betalbare fraksjoner fra 
husholdning utgjør omsetningen. 

Reno-Vest Bremnes AS 2016

Omsetning: Kr 8 543 121

Driftsresultat: Kr 2 195 040

Selvkostresultat 2016
Selvkostresultatet for 2016 viser et overskudd på hus-
holdningsrenovasjon på kr 3 280 063,-og på slam et 
underskudd på kr 906 603,-.

Selvkostfondet for husholdningsrenovasjon viste et 
overskudd pr 01.01.2016 på kr 730 322,-.
Pr 31.12.2016 er fondet kr 4 050 302,- inklusiv 
 kalkulert rentekostnad.

Selvkostfondet for slamrenovasjon viste et overskudd 
pr 01.01.2016 på kr 2 261 569,-. Pr 31.12.2016 er 
fondet kr 1 385 417,- inklusiv kalkulert rentekostnad.

Utbytte til eierne
Det utbetales utbytte til eierne fra selskapene med 
næringsvirksomhet. Utbyttet er 30 % av resultat etter 
skatt, og er i 2016 på kr 2 588 000,-. Det utbetales 
ikke utbytte fra monopoltjenestene. 

HMS
Reno-Vest er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. 
Det utarbeides årlig samarbeidsplan, blant annet med 
oppfølging av ansatte i forhold til lovpålagte  tjenester, 
samt egendefinerte tiltak av forebyggende art. HMS- 
arbeidet er kontinuerlig på dagsorden, og er fast 
punkt på ledermøter og avdelingsmøter. I 2016 ble det 
gjennomført en psykososial undersøkelse som viser at 
selskapet skårer svært positivt på trivsel og arbeids-
miljø.

Risikoanalyser og vernerunder er viktige verktøy i det 
systematiske arbeidet med HMS og kvalitet. Rapporter 
og handlingsplaner utarbeides og følges opp av ledere, 
verneombud og aktuelle ansatte, og på bakgrunn av 
blant annet dette arbeidet er forbedringer og utvikling 
av rutiner gjennomført. 
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Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir regnskap og balanse med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av 
 selskapets økonomiske stilling pr. årsskiftet.

Selskap Omsetning MNOK Årsresultat MNOK Egenkapital MNOK EK i %
Reno-Vest Konsern  113,27  12,09  71,68 47,0 %

Reno-Vest IKS  21,00  3,47  36,99 43,7 %

Reno-Vest Produksjon AS  75,61  4,19  18,56 43,4 %

Reno-Vest Bedrift AS  56,76  5,06  21,19 58,3 %

Reno-Vest Bremnes AS  8,54  1,66  7,83 78,0 %

Eksterne revisjoner
Det har i 2016 vært gjennomført ISO-revisjon. 
 Konsernet har hatt ny ISO-revisjon i 2017 med 
implemen tering av nye standarder, NS-EN ISO 
9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015.

Arbeidsmiljø og sykefravær
Morselskapet hadde ved årsskiftet 11 fast ansatte for-
delt på 10,5 årsverk. 2,5 av disse årsverkene blir i sin 
helhet belastet Reno-Vest Bremnes AS.

I konsernet var det totalt 57 ansatte.

Reno-Vest IKS hadde et sykefravær i 2016 på 4.21 % 
mot 4,92 % i 2015. Langtidssykefravær utgjorde ca. 
88%.

Sykefravær totalt i konsernet var på 5.38 %, hvor 
av 79 % var langtidssykefravær. Konsernet har ei 
 målsetting på sykefravær under 4%. Det jobbes  aktivt 
med sykefraværet, både i samarbeid med ansatte, 
bedrifts helsetjenesten og NAV.

Konsernet har registrert seks arbeidsuhell av mindre 
alvorlighetsgrad. Dette er fulgt opp ihht regelverket 
og kvalitetssystemet. Det viktig å ha et fortsatt sterkt 
fokus på HMS-arbeidet.

Likestilling
Det er i morselskapet fast ansatt 7 kvinner og 4 
menn. Totalt i konsernet er det 7 kvinner og 48 menn. 
 Konsernet arbeider for å oppnå en jevnere kjønns-
fordeling i arbeidsstokken.

I styret i morselskapet er kjønnsfordelingen ikke god-
kjent i Brønnøysundregistrene pga. at styremedlemmer 
og varamedlemmer blir beregnet som egne subjekt. 
Totalt er det akseptabel kjønnsfordeling, men hver for 
seg er det et gap som må endres på ved neste valg.

Diskriminering
Konsernet har utarbeidet rutiner for å forebygge og 
håndtere alle former for diskriminering og mobbing. 
Dette inkluderer avtaler med våre samarbeidspartnere, 
hvor sosial dumping ikke er akseptabelt.

Ytre miljø
Konsernet jobber hele tiden for å sikre at vår 
 produksjon forurenser minst mulig internt og eksternt, 
og for øvrig ha minst mulig negativ påvirkning på 
miljøet. 
Vi skal oppfylle de krav som myndigheter stiller til oss 
som selskap.
Vi vil gjennom vår innsamlingsmodell stimulere av-
fallsbesittere til å kildesortere og innlevere avfall til 
godkjente mottak.
 
Som et ledd i konsernets miljøstrategi, har Reno-Vest 
investert i biler som er Euroklasse 6 sertifisert. 
 Avfallet blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover 
og  forskrifter. Våre samarbeidspartnere forplikter seg 
gjennom avtaler til å forholde seg til gjeldende lover 
og forskrifter på avfallsbehandling.
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Finansiell risiko
Det er en samlet rentebærende gjeld i konsernet på 
41,96 MNOK. I tillegg annen langsiktig gjeld på 6,39 
MNOK.

Dette medfører at konsernet er eksponert for rente-
risiko. Selskapet er solid med hensyn til egenkapital og 
likviditet, og risiko for eierne er etter omorganisering 
bare gjeld knyttet til morselskapet.

Reno-Vest innfordrer renovasjonsgebyr for 5 av 6 
eierkommuner, hvorav Øksnes Kommune innfordrer selv. 
Tapsføringen er lav.

Det er også i næringsdelen høy fokus på å sikre krav. 
Debitorer følges opp i en tidlig fase ved forfalte 
 fordringer.

Konsernet har som målsetting å opprettholde en 
forsvarlig egenkapital gjennom driftsmessige posi-
tive resultater, slik at selskapene til enhver tid skal ha 
en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut i fra 
risiko og omfang av virksomheten.

Fortsatt drift
Styret mener årsregnskapet gir en tilfredsstillende 
 beskrivelse av selskapets stilling pr. 31.12.2016. 
Budsjett for 2017 er vedtatt med forventet positivt 
resultat i hele konsernet.

Det er styrets oppfatning at grunnlaget for fortsatt 
drift er til stede.
 
Årsresultat og disponering
Morselskapet hadde et årsresultat etter finans på  
kr 3 471 161,-. Konsernet totalt hadde et resultat på 
kr 12 089 683,-.

Styret foreslår følgende disponering av årsresultat:
1. Reno-Vests regnskap for 2016 med et overskudd på 

kr. 3 471 160,- etter finans godkjennes som selska-
pets offisielle regnskap for 2016.

2. Aksjeutbytte mottatt fra datterselskapene til 
 Reno-Vest IKS på kr 2 588 000,- utbetales til eierne.

3. Overskudd fra Reno-Vest IKS på kr 883 160,- over-
føres annen egenkapital.

4. Årsrapporten for 2016 for øvrig tas til etterretning.
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2.1 Resultatregnskap

Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest 

2015 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015

 19 171 641  21 008 946 Salgsinntekter  111 785 261  114 025 806 
0 0 Annen driftsinntekt  1 487 862  1 160 095 

 19 171 641  21 008 946 Sum driftsinntekter 13 113 273 123 115 185 901 

 92 045  56 260 Varekostnader  31 133 814  32 498 170 
 7 381 635  7 880 963 Lønnskostnader m.m. 14  33 040 518  32 540 807 
 3 823 348  4 733 264 Avskrivning på driftsmidler 3  13 518 214  15 669 356 
 6 462 727  6 988 161 Annen driftskostnad 14  19 377 837  17 672 596 

 17 759 755  19 658 648 Sum driftskostnader  97 070 383  98 380 929 

 1 411 886  1 350 298 Driftsresultat  16 202 740  16 804 972 

Finansinntekter og finanskostnader

 2 370 000  2 588 000 Inntekter på investering i annen foretak 18 0  -  
 16 545  -  Inntekter på investering i annen foretak 0  16 545 

 210 229  185 185 Renteinntekt på foretak i samme konsern 0 0
 197 282  48 558 Annen renteinntekt  240 667  485 948 

0 0 Annen finansinntekt  13 361  4 124 
 736 851  670 502 Annen rentekostnad  1 152 619  1 385 459 

 4 738  30 378 Annen finanskostnad  130 618  110 192 
 2 052 467  2 120 863 Resultat av finansposter  -1 029 209  -989 034 

 3 464 353  3 471 161 Resultat før skattekostnad  15 173 531  15 815 938 
0 0 Skattekostnad på ordinært resultat 12  3 083 848  2 893 201 

 3 464 353  3 471 161 Ordinært resultat  12 089 683  12 922 737 

 3 464 353  3 471 161 Årsresultat  12 089 683  12 922 737 

Overføringer
 2 370 000  2 588 000 Utbytte fra datterselskap overført til eiere i RV IKS
1 094 354 883 160 Avsatt til annen egenkapital

 3 464 354  3 471 160 Sum overføringer
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2.2 Balanse

Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest 

2015 2016 Eiendeler Note 2016 2015

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
0 0 Utsatt skattefordel 12 0  632 723 

0 0 Sum immaterielle eiendeler 0  632 723 

Varige driftsmidler
 2 315 019  2 640 019 Tomter m.m. 3  2 640 019  2 315 019 

 -  Maskiner, biler o.l. (Finansiell leasing) 3  6 270 206  10 632 292 

39 312 688 38 872 700 Bygg og anlegg 3  45 823 346  46 263 334 

 457 446  164 847 Maskiner, inventar o.l. 3  13 557 311  14 535 249 

 42 085 153  41 677 566 Sum varige driftsmidler  68 290 882  73 745 894 

Finansielle driftsmidler
 12 030 000  12 000 000 Investering i datterselskap 4 0 0

0 0 Investering i tilknyttet selskap 17 39 000 39 000

13 086 139  6 543 068 Lån til foretak i samme konsern 7 0 0

144 125  144 125 Investering i aksjer og andeler 4 144 128 144 128

0 0 Obligasjoner og andre fordringer 1 023 452 955 369

3 538 785  3 975 505 Pensjonsmidler Reno-Vest IKS 11 7 476 236 6 223 852

 28 799 049  22 662 698 Sum finansielle anleggsmidler  8 682 816  7 362 349 

 70 884 202  64 340 264 Sum anleggsmidler  76 973 698  81 740 966 

Omløpsmidler

 -   -  Lager av varer og annen beholdning 6  1 318 835  847 643 

Fordringer
 1 342 437  -  Kundefordringer 8  11 888 957  20 163 335 

 3 716 373  3 952 565 Fordring på foretak i samme konsern 7 0 0 

 2 972 766  2 554 881 Andre fordringer  6 163 086  8 161 824 

 8 031 576  6 507 446 Sum fordringer  18 052 043  28 325 159 

 13 382 528  13 894 571 Bankinnskudd, kontanter o.l. 9  55 970 913  43 157 456 

 21 414 104  20 402 017 Sum omløpsmidler  75 341 791  72 330 258 

 92 298 306  84 742 281 Sum eiendeler 152 315 489 154 071 224 
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2.2 Balanse

Reno-Vest IKS   Konsernet Reno-Vest 

2015 2016 Egenkapital og gjeld Note 2016 2015

Innskutt egenkapital
 33 788  33 788 Andelskapital 10  33 788  33 788 
 33 788  33 788 Sum innskutt egenkapital  33 788  33 788 

Opptjent egenkapital
 36 074 463  36 957 623 Annen egenkapital  71 650 970  62 132 618 

 36 074 463  36 957 623 Sum opptjent egenkapital  71 650 970  62 132 618 

 36 108 251  36 991 411 Sum egenkapital 2  71 684 758  62 166 406 

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
0 0 Utsatt skatt 12 26387 0

2 475 000 2 570 000 Andre avsetninger for forpliktelser 16  3 960 639  2 475 000 
2 475 000 2 570 000 Sum avsetning for forpliktelser  3 987 026  2 475 000 

Annen langsiktig gjeld
 44 866 700  36 833 410 Gjeld til kredittinstitusjoner 5  41 963 397  51 121 687 

0 0 Øvrig langsiktig gjeld 15  6 395 085  12 217 984 
 44 866 700  36 833 410 Sum annen langsiktig gjeld  48 358 482  63 339 671 

Kortsiktig gjeld
 2 412 721  2 125 661 Leverandørgjeld  11 247 730  10 853 112 

0 0 Betalbar skatt 12 2 424 738 2 436 942 
 406 227  456 213 Skyldige offentlige avgifter  7 229 035  3 409 204 

 2 370 000  2 588 000 Utbytte 18  2 588 000  2 370 000 
 2 438 639  2 278 887 Gjeld til konsernselskap 7 0 0 
 1 220 768  898 699 Annen kortsiktig gjeld  4 795 720  7 020 889 

 8 848 355  8 347 460 Sum kortsiktig gjeld  28 285 223  26 090 147 

 56 190 055  47 750 870 Sum gjeld  80 630 731  91 904 818 

 92 298 306  84 742 281 Sum gjeld og egenkapital 152 315 489 154 071 224 
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2.4 Kontantstrømanalyse

Reno-Vest IKS
2015 2016 2016 2015

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
3 464 353 3 471 160 Resultat før skattekostnad 15 173 532 15 815 004

0 0 Årets betalte skatter -2 436 942 -1 772 673
0 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -1 487 862 -950 095

3 823 348 4 733 264 Ordinære avskrivninger 13 518 214 15 669 356
-649 245 -436 720 Endring pensjonsforpliktelse -1 252 384 -1 702 473

0 Endringer i varelager -471 192 921 068
-1 321 569 1 212 895 Endring i kundefordringer 8 274 378 -9 656 720
-2 798 652 311 237 Endring i andre utestående fordringer 1 930 655 793 109

19 292 -287 060 Endring i leverandørgjeld 394 617 675 020
2 701 031 -336 834 Endring i andre tidsavgrensingsposter 3 080 304 1 073 555
5 238 558 8 667 942 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 36 723 320 20 865 151

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
6 770 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 4 493 062 5 959 143

-16 798 091 -4 325 679 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -11 068 404 -28 673 949
-16 791 321 -4 325 679 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -6 575 342 -22 714 806

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 10 700 000

3 433 320 -8 033 290 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -14 981 189 -9 264 479
0 30 000 Avvikling av datterselskap 16 668 0
0 -2 370 000 Utbetaling av utbytte -2 370 000 0
0 6 543 070 Innbetalinger av lån konsern 0 0

3 433 320 -3 830 220 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -17 334 521 1 435 521

-8 119 443 512 043 Netto endring i kontanter 12 813 457 -414 134
21 501 971 13 382 528 Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse  43 157 456  43 571 590 
13 382 528 13 894 571 Beholdning av kontanter ved periodens slutt  55 970 913  43 157 456 

REGNSKAP
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2.6 Resultat selvkost

Iht. veileder fra Miljødirektoratet, om beregning av 
kommunale avfallsgebyr, har selskapet utarbeidet en 
selvkostanalyse med grunnlag i reelle regnskapstall 
for hvert år.
For husholdningsrenovasjon og innhenting av slam 
skal avfallsgebyrene følge selvkost prinsippet. Det 
innebærer at gebyrene skal inneholde alle  kostnader 
forbundet med håndteringen av husholdnings-
avfall, og at kommunen ikke kan kreve inn mer 
fra  husholdningen enn dens samlede kost nader 
 forbundet med innsamling og behandling av 
 husholdningsavfallet. 

Selvkostresultatet for 2016 viser overskudd på 
 husholdningsrenovasjon på kr 3 280 063,-. Fra 
2011 til 2016 har selvkostfondet et samlet over-
skudd på kr. 4 050 302,-. Dette beløpet inkluderer 
 kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostresultat. 

For slam viser selvkostresultatet for 2016 et under-
skudd på kr 906 603,-. Fra 2011 til 2016 har selv-
kostfondet et overskudd på kr 1 385 417,-. Dette 
beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for tidligere 
års selvkostresultat.

REGNSKAP
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3.0 Organisasjon

3.1 Representantskapets sammensetning

3.2 Styrets sammensetning

Konsernet besto i 2016 av morselskapet Reno-Vest IKS med forvaltningsansvar over alt av eiendommer i 
selskapet samt utleie av stabsfunksjoner til datterselskapene. Morselskapet fører også tilsyn med selvkost 
og gebyr på monopoltjenesten.

Datterselskapene Reno-Vest Produksjon AS, Reno-Vest Bedrift AS og Reno-Vest Bremnes AS kjøper tjenester 
fra morselskapet. Alle selskapene holder til i samme lokaler i Ramnflauget.

Ved årets utgang ble konsernet ledet av administrerende direktør Berit E. Pettersen.

I henhold til selskapsavtale for Reno-Vest IKS, består representantskapet av en representant for hver eier-
kommune, og hadde i 2016 følgende sammensetning:

Fra september 2015:
Kommune Medlem Varamedlem
Andøy Jonni Solsvik Arne Robert Svendsen
Bø Sture Pedersen Sunniva Dahl

Hadsel Siv Dagny Aasvik Kurt Jenssen
Lødingen Atle Andersen Rachel Marthinussen
Sortland Tove Mette Bjørkmo Arild Inga
Øksnes Karianne B. Bråthen Jonny Rinde Johansen

Representantskapet har avholdt to møter og behandlet 15 saker i 2016.

Styret er valgt av representantskapet og hadde i 2016 følgende sammensetning:
Kommune Medlem
Andøy Hege Bjørkmo Ellingsen, styremedlem
Bø Anne-Lise Kvalmo, styremedlem
Hadsel Gro-Marith Villadsen, nestleder
Lødingen Randi Normann, styremedlem
Sortland Svein Erik Nicolaysen, styreleder
Øksnes Geir Rognan, styremedlem
Ansatte-repr. Espen Lydersen

Styret avviklet 6 møter og behandlet 52 saker i 2016.

Personlige vararepresentanter ble valgt i mai:
Kommune Medlem
Andøy Cato Vangen
Bø Kjell A. Richardsen 
Hadsel Reidar Johnsen
Lødingen Bjørn Hegstad
Sortland Åse Eilertsen
Øksnes Hildegunn Arntsen

19
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3.3 Organisasjonsforhold

Reno-Vest IKS, Reno-Vest Produksjon AS og Reno-Vest Bremnes AS er tilsluttet KS Bedrift. De ansatte er i hoved-
sak organisert i Fagforbundet.

Reno-Bedrift AS er tilknyttet MEF og de ansatte er organisert i Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet.

Tillitsvalgt 2016 Tommy Johnsen, Fagforbundet

Verneombud 2016 Ronald Malnes
 Roy Barosen

3.4 Administrasjon

Administrasjonen har ansvar for merkantile 
tjenester som:

Sentralbordtjenester, post og arkivtjenester, kunde-
veiledning/rådgivning, drift av IKT, økonomi, regn-
skap, lønn og personal, markeds- og informasjons-
arbeid, utviklingsarbeid og kvalitetsstyring med HMS.

Kundesentret er vårt kontaktpunkt både mot kunder 
og leverandører. Aktiviteten her omfatter leveranse av 
tjenester til datterselskapene. 

Verdi- og kulturprosessen er videreført gjennom fokus 
på verdiene i daglig virke:
Ansvarlig, Kundevennlig, Omtenksom og Åpen.

Selskapet er ISO-sertifisert, og ble i jan 2017  revidert 
i henhold til ny standard NS-EN ISO 9001:2015 
( kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljø). 

Kvalitetsrevisjonene dokumenterer godt arbeid i 
 organisasjonen både med kvalitet, miljø og HMS.

Arbeidsmiljø og sykefravær.
Sykefravær totalt i konsernet var på 5.38 %, hvorav  
79 % var langtidssykefravær. Konsernet har ei mål-
setting på sykefravær under 4%. Det jobbes  aktivt 
med sykefraværet, både i samarbeid med ansatte, 
 bedriftshelsetjenesten og NAV.

Arbeidsmiljøet i konsernet er å anse som godt.

Fra venstre: Randi Normann, Geir Rognan, Hege Bjørkmo Ellingsen, Svein-Erik Nicolaysen, 
Berit Pettersen, Anne-Lise Kvalmo, Tommy Johnsen og Gro-Marith Villadsen
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3.6 Reno-Vest Bremnes AS

Reno-Vest Bedrift AS

Selskapet ledes av daglig leder Kai Hemminghytt. (50% 
stilling). Deponiet har både hatt inntekt fra  interne 
kunder, og fra mottak av forurensede masser fra 
 eksterne kunder. 

Nytt kaianlegg der vi kan ta inn lastebåter på inntil  

ca. 90 meter ble ferdigstilt høsten 2015. Reno-Vest 
 Bremnes er eneste deponi i landsdelen med kai der 
båten kan gå inn i selve deponiet for lossing.

Sigevannsrensing ble også ferdigstilt i 2015 etter 
 planen og etter krav fra Fylkesmannen.

Selskapet ble i 2016 ledet av daglig leder Jan Gunnar 
Karlsen.

Reno-Vest Bedrift AS er i god dialog med nærings-
kunder for å tilrettelegge for god avfallshåndtering.

Arctic Waste Management AS, som eies av fire nærings-
selskap i Nord Norge; Reno-Vest Bedrift AS, Remiks 

Næring AS, Avfallsservice AS og Senja Avfall Næring 
AS. Selskapet har hatt kontoradresse Sortland til 
utgangen av 2015. Formålet er økt fokus på  frem tidig 
ressursutvikling basert på farlig avfall og spesielt 
 flytende farlig avfall i hele landsdelen.

3.5 Reno-Vest Produksjon AS

Selskapet ledes av daglig leder Tage Ellingsen.
Dette selskapet er tildelt enerett, og kjerne-
virksomheten er innhenting og behandling av 
husholdnings avfall og slam fra innbyggerne i eier-
kommunene.
• Selskapet driver også regionmottaket med drift av 

optibag, sorteringsanlegg, papp- og papirsorterings-
anlegg, behandling av trevirke, kjølemøbler, farlig 
avfall, EE-avfall, metall, avfall fra gjenvinnings-
stasjonene samt innlevert avfall på rampen i Ramn-
flauget.

• Gjenvinningsstasjoner drives i alle eierkommunene
• Returpunkter – ca. 70 stk. (glass og metall, olje 

m.m.)
• Salg av sorterte fraksjoner (nedstrømsløsninger)

Optibag sorteringsanlegg
Drifta i optibag-anlegget fungerer tilfreds stillende 
i forhold til avfallsmengdene vi behandler. For å 

 kunne opprettholde et optimalt sorteringsnivå på de 
 ulike fraksjonene, gjennomgår anlegget kontinuerlig 
 forbedringer og oppdateringer.

Etter at alle abonnentene i Vesterålen fikk 50 liter 
større beholder i 2015, har alt avfallet blitt plassert 
i beholder ved innsamling. Dette har bidratt til for-
bedring av kvaliteten på papirfraksjonen i 2016. 

Landbruksplast
I 2016 tok selskapet imot sortert plastavfall fra 
landbruket uten kostnad for kunden. Mottaksplikten 
fra bøndene opprettholdes. Plasten fra landbruket blir 
ytterligere sortert hos oss før det sendes videre til 
gjenvinning.

2016 bærer preg av effektiv og miljømessig god drift, 
og utsiktene for 2017 er gode.
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Kommunikasjonsstrategi:

Vi har gode tilbakemeldinger fra våre kunder på vår 
kommunikasjon. 

1. Kundemagasinet vårt ble utgitt i alle postkasser i 
Vesterålen og Lødingen to ganger i 2016, i mars og 
i november. Dette inneholder målrettet informasjon 
om aktuelle saker og tømmekalender. 50 prosent av 
våre kunder ønsker å finne informasjonen her (ref. 
KTI-måling fra mai 2016) 

2. Våre hjemmesider www.reno-vest.no: 
Her skal kundene finne oppdatert informasjon – 
lett tilgjengelig. Flest søker etter tømmekalender, 
 åpningstider, prislister og sorteringsguide. Det 
jobbes med nye hjemmesider som skal lanseres våren 
2017. 

3. Facebook: 
Facebook gir mulighet for kommunikasjon med 
 interesserte kunder. Vårt mål er å gi positive miljø-
tips og påminnelser om viktigheten av korrekt 
 kildesortering. Vi motiverer også til strandrydde-
aksjon hver vår. «Bruktkuppet» er utlodding av 
nyttige gjenstander som kommer inn til anlegget og 
som andre kan ha nytte av. Dette er et populært til-
tak og blir oppfattet som et godt miljøtiltak.  Sosiale 
medier er kommet for å bli og utgjør en stadig 
 viktigere rolle i vår kommunikasjonsstrategi. 

4. Annonsering i fulldistribuert avis: 
Vi har gjennom året hatt fokus på viktige tema i 
helsides annonser i fulldistribuert avis, denne er 
kommet i postkassen til de aller fleste innbyggerne. 

5. APP – Min renovasjon 
På slutten av året lanserte vi en APP der man 
kan søke opp sin adresse og få vite når man har 
 tømming av avfallsbeholderen. Man kan sette varsel 
på mobilen for å få beskjed når det er på tide og 
sette frem beholderen. Oversikt over regler for kilde-
sortering, informasjon om åpningstider på nærmeste 
gjenvinningsstasjon og oversikt over glass-/metall-
containere i nærheten finner man også via APPen. 

Vår-rydding i Vesterålen
En årlig vår- ryddeaksjon før 17.mai er blitt en viktig 
tradisjon. Skolene med ivrige elever og lag/foreninger 
gjør en stor innsats for å gjøre det rent og trivelig til 
nasjonaldagen. Kommunene sørger for innhenting av 
avfallet og vi tar imot dette gratis. 

Strandrydding/tiltak mot marin forsøpling:
Vi mottok kr. 360 000,- i tilskudd til «Et krafttak mot 
marin forsøpling i Vesterålen» fra Miljødirektoratet 
høsten 2015. Tilskuddet ble i all hovedsak brukt våren 
2016. I nært samarbeid med eierkommunene ble 
 midlene brukt til å dekke kostnader med 
a) Frakt av frivillige ut til ryddeområde
b) Opplasting og innhenting av det marine avfallet 
c) Viderebehandling av det innleverte avfallet 

Midler til å dekke kostnader med strandryddingen, godt 
samarbeid og frivillige strandryddere fra Vesterålen 
gjorde at vi utmerket oss som blant de beste strand-
ryddere i Norge!

Innsamlet marint avfall i 2016 ble 40 tonn – en 
firedobling sammenlignet med i 2015 (10,6 tonn). Vi 
søker om nye midler i 2017.

Besøk med omvisning av regionmottaket 
hos Reno-Vest:
Gjennom året har vi en rekke besøk av skoleklasser, 
barnehager og andre grupper som ønsker å komme 
for å lære mer om kildesortering, miljøfarlig avfall 
og gjenvinning. Opplegget består av foredrag, film, 
 konkurranse og omvisning ute på regionmottaket. Alle 
får med seg små gaver av resirkulert materiale. 

Samarbeid:
Vi har godt samarbeid i avfallsbransjen i Norge. Avfall 
Norge er paraplyorganisasjonen til renovasjons bransjen 
i landet. Dette er en viktig bransjeorganisasjon som 
også jobber aktivt med bransje-/interessepolitikk 
knyttet til avfall. Avfall Norge er en viktig sparrings- 
og samarbeidspartner for det politiske og miljøfaglige 
nettverket i Norge. Avfall Norge står bak nasjonale 
kampanjer for å øke folks kunnskaper om avfall og 
dermed bidra til at avfallet blir riktig kildesortert. 
Bransjen er god til å dele erfaringer med hverandre, 
og på den måten videreutvikle gode avfallsløsninger 
og god kommunikasjon med kundene. Reno-Vest har 
gode relasjoner i bransjen og har mange formelle sam-
arbeidspartnere.

3.6 Informasjon og marked
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3.7 Miljø og kvalitet – sammendrag

Reno-Vest konsernet fyller kravene i 2  ISO-standarder, 
og er miljø- og kvalitetssertifisert i henhold til ny 
standard NS-EN ISO 14001:2015 og 9001:2015. 
 Sertifikatene ble utstedt første gang i 2009. 
 Forutsetningen for resertifisering er at vi fortsatt 

fyller kravene og kan dokumentere kontinuerlig 
 forbedringsarbeid. Interne revisjonsprogram, opp-
følging av handlingsplaner og ledelsens gjennomgang 
skjer fortløpende. 

Fem av eierkommunene har inngått avtale med 
 Reno-Vest om fakturering av husholdnings renovasjon/
slam på vegne av kommunen. I forbindelse med 
 fakturering innkreves et beløp pr kunde, fastsatt av 
kommunestyrene i de enkelte kommunene. Dette skal 
dekke ulike miljøtiltak i kommunen. Beløpet varierer 
mellom kommunene.

Øksnes kommune fakturerer sine kunder selv. 

I 2016 ble det innkrevd og overført som følger; 
( beløpene er eks. mva):

4.0 Miljøtiltak eierkommunene

For 2016 kan vi vise til følgende resultater:

Avfall og gjenvinning
Papp, papir og plast levert til videre  behandling
Målet for alle disse fraksjonene er 100 % renhet. Det er 
i 2016 full måloppnåelse på alle fraksjonene.

Avfall innsamlet fra husholdninger
Mål: 100 % sorteringsgrad.
Måloppnåelse: 
 - Våtorganisk (grønn pose): Plukkanalyser viser 77 % 
renhetsgrad

 - Restavfall (hvit pose): Plukkanalyser viser 57 % 
renhetsgrad

 - Papir (rød sekk). Plukkanalyser viser 86 % renhets-
grad.

Farlig avfall
Miljømål: 0-forurensning fra farlig avfall
Det er ikke registrert avvik/forurensning i 2016.

Reklamasjoner på innsamling av 
 husholdningsavfall
Mål: Maks 5 pr måned. 
Måloppnåelse: Selskapet har mottatt 54 reklamasjoner 
i 2016 som krever saksbehandling. Disse dreide seg i 
hovedsak om plassering og bytting av beholder.

Sigevann
Sigevannsanlegget ble ferdigstilt og igangsatt høsten 
2015 og var i full drift hele 2016.

Deponigass
Bygging av avfaklingsanlegg ble avsluttet i juni 2011, 
oppstart av fakkelen ble iverksatt juni 2011. Anlegget 
har vært i drift i hele 2016.

Miljøgebyr til kommunene 2016

Andøy kommune 288 584 
Bø kommune 215 596 
Hadsel kommune 425 362 
Lødingen kommune 24 930 
Sortland kommune 147 714 
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5.1 Kunder husholdning

Tabellen viser en oversikt over antallet husholdningskunder i Reno-Vest ved utgangen av året. 
Totalt sett er antallet økt med 54.

Antall husholdningskunder

5.0 STATISTIKK

5.2 Avfall og gjenvinning

Kommune 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Endring siste år

Andøy 2 246 2 237 2 225 2 245 2 248 2 269 21
Bø 1 262 1 236 1 236 1 248 1 262 1 277 15
Hadsel 3 499 3 510 3 544 3 578 3 625 3 619 -6
Lødingen 1 056 1 043 1 047 1 064 1 059 1 072 13
Sortland 4 215 4 258 4 294 4 346 4 459 4 509 50
Øksnes 1 867 1 882 1 916 1 949 1 943 1 904 -39

 
SUM 14 145 14 166 14 262 14 430 14 596 14 650 54
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5.3 Farlig avfall og gjenvinning

5.2 Avfall og gjenvinning

5.0 STATISTIKK

Følgende fraksjoner av farlig avfall er sendt for viderebehandling ut fra regionanlegget i 2016:

Avfall pr innbygger i kg 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Avfall pr innbygger i kg 330 346 323 385 413 403
Avfall til gjenvinning i % 77 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %
Avfall til sluttdeponering i % 23 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Innbyggere ved utg. år: 32 318  32 502  32 686  32 579  32 581 32 633



XXXVÅR KVALITETSPOLITIKK

VÅR MILJØPOLITIKK

VÅRE VERDIER

Selskapets forpliktelse til kvalitet
• Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår 

 virksomhet, både når det gjelder produkter,   
tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på

• De grunnleggende verdiene skal  gjennomsyre 
 organisasjonen og derved all aktivitet og 
 k ommunikasjon internt og eksternt

• Vi skal søke å oppfylle de til enhver tid  gjeldende 
krav, lover og forskrifter som er fastsatt for vår 
 virksomhet

• Vi skal søke å fastlegge og oppfylle kundens krav 
med sikte på økt kundetilfredshet

• Ledelsen skal jevnlig kommunisere kvalitets-
politikken overfor medarbeiderne

• Gjennom målrettet tiltak innarbeidet i den 
 daglige drift skal vi fremme aktivt og kontinuerlig 
forbedrings arbeid

Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål
• Vi skal være et ledende selskap innen vår bransje og 

valgte virksomhetsområder
• Kvaliteten skal være stabil og bidra til å styrke 

 konkurranseevnen i dag og i fremtiden
• Kvalitetskravene er fastsatt i produkt standarden 

og kundeavtalene og omfatter blant annet 
 tilgjengelighet, leveringspresisjon, sikkerhet, 
 informasjon og kommunikasjon, fleksibilitet, 
 pålitelighet, pris og andre faktorer som påvirker 
kundetilfredshet

Vi skal
• være blant de ledende i bransjen når det gjelder 

å sikre at vår produksjon forurenser minst mulig 
internt og eksternt, og for øvrig ha minst mulig 
negativ påvirkning på miljøet

• oppfylle de krav som myndigheter stiller til oss som 
selskap

• gjennom vår innsamlingsmodell, stimulere avfalls-
besittere til å kildesortere og innlevere avfall til god-
kjente mottak 

Ansvarlig ÅpenKundevennlig Omtenksom

Vi tar ansvar for 
oppgaver, mennesker 
og miljø

Vi er hjelpsomme og 
imøtekommende

Vi respekterer andre og 
hverandre – vi bryr oss

Vi deler kunnskap og 
 informasjon og er åpen for 
tilbakemeldinger


